
Dossiê Egito: O Berço dos Faraós 
Precedida por uma dinastia que os arqueólogos convencionaram 

denominar "Zero", a história do Egito faraônico começa por volta de 3150 
a.C. com o rei Menés. 

  

 

As sete pragas do Egito 

O Egito fascina. E engana. Desde a Antigüidade, especula-se sobre as origens dessa 
civilização. Dessa especulação nasceram sete teses equivocadas a respeito do Egito 
faraônico.  
 
1 - O Egito é a mais antiga civilização conhecida.  
Falso. 
 
Esta idéia, alimentada pelos próprios sacerdotes egípcios, e transmitida aos gregos por 
Pitágoras e Platão, é baseada em cálculos astronômicos projetados para o passado, aos 
quais os sacerdotes acrescentaram relatos míticos que remetem ao fim da Era Glacial (9000 
a.C.). Entretanto,  
escavações revelam sítios arqueológicos no Egito menos avançados  
que os de Dordogne, civilização megalítica do oeste da Europa, que  
ergueu o santuário de Stonehenge e de Carnac (ambos na atual Inglaterra).  
A grande pirâmide de Gizeh com a Esfinge  
 
Sua origem se dá por volta de 4500 a.C. A civilização sumeriana, originária do sul da Itália, 
por sua vez, data de 3800 a.C. Ambas são anteriores à egípcia. É provável que as 
civilizações paleoindianas, de Harappa e Mohenjo-Daro, também sejam anteriores ao Antigo 
Egito. Apenas a China é mais jovem do que o Egito.  
 
2 - Existe um "milagre egípcio", pois o caráter repentino de sua civilização só pode ser 
explicado pela chegada de "invasores superiores", os filhos de Hórus, sobreviventes da 
Atlântida. 
Falso. 
 
As descobertas da arqueologia revelam a existência da dinastia "zero", anterior à formação 
do Egito faraônico (cujo início se dá por volta de 3150 a.C). Nesse período, formam-se os 
elementos que iriam estruturar a sociedade egípcia e ocorre a sua unificação política, o que 
contribui para a produção de um excedente de riquezas e permite sustentar uma casta de 
sacerdotes, os primeiros intelectuais modernos da humanidade. Nessa época, a escrita 
hieroglífica se desenvolve, os esboços das comunidades rurais começam a se organizar, e 
são construídos os primeiros diques do Nilo.  
 
3 - As pirâmides são um gigantesco observatório astronômico que contêm os conhecimentos 
antediluvianos de uma civilização superior.  
Falso. 
 
Esta teoria, de origem pitagórica, foi elaborada no século 18 pelo astrônomo inglês Piazzi 
Smyth. De acordo com Flinders Petrie, renomado egiptólogo escocês do início do século 20, 
ela não tem fundamento, pois os arquitetos das pirâmides obtinham cálculos aproximados, 
em razão da insuficiência de seus instrumentos de medida. Para o especialista, não há 
dúvida sobre a perfeição do alinhamento astronômico das pirâmides de Gizé. Mas, segundo 
ele, isso é o resultado de uma pesquisa arquitetural e matemática iniciada dois séculos 
antes, em Saqqara, com as pirâmides em degraus construídas por Imotep para o faraó 
Djoser. O esforço humano é uma realidade mais admirável do que o mito da prisca sapientia, 
a sabedoria antiga. 
 
4 - As colheitas improdutivas, ocasionadas pelo gigantesco trabalho nas pirâmides, 
determinaram o fim do Antigo Império.  
Falso. 
 



Em razão da penúria dos recursos, no reinado de Miquerinos, os egípcios são obrigados a 
construir uma terceira pirâmide, menor. Após a construção, o Antigo Império sobrevive em 
meio a dificuldades por mais um século e meio. A decadência do período pode ser o 
resultado de um acidente climático, que teria provocado seca e miséria e influenciado a 
ruptura da unidade do país, a partir de então dividido entre distritos ricos e pobres.  
 
5 - As pirâmides foram construídas num local onde a esfinge já estava havia vários milênios. 
Falso. 
 
Esta teoria, muito em voga atualmente, baseia-se na deterioração verificada na pedra da 
esfinge, e atribui sua presença no local desde 6000 a.C., sob a forma de megálito. Essa 
idéia, sustentada por um geólogo norte-americano, o professor Scheock, não leva em conta 
nem os efeitos climáticos nem os relatos de Heródoto. Além disso, num recente artigo na 
revista Nature, a egiptóloga britânica Kate Spence, da Universidade de Cambridge, 
demonstra o alinhamento das pirâmides em relação a duas estrelas: Kochab, na constelação 
da Ursa Menor, e Mizar, na Ursa Maior, presentes no céu de Gizé no fim do terceiro milênio, 
e que possibilitam a orientação do conjunto na ausência de instrumentos precisos. As 
pirâmides e a esfinge são filhos de sua época: 2200 a.C. 
 
6 - Akhenaton instaurou o monoteísmo.  
Falso. 
 
Os sacerdotes de Thot já praticavam o culto ao disco solar Aton sete ou oito séculos antes do 
governo do faraó Akhenaton. Para eles, só havia um único deus do qual emana toda a 
Criação. A descoberta em Saqqara, por Alan Zivie, da existência de um vizir semita chamado 
Aper-El (em hebreu, Ovedel), que serviu ao pai de Akhenaton, Amenófis III, também 
colabora para derrubar a tese de que o monoteísmo fora instaurado por Akhenaton. A 
menção ao deus El, o Elevado, no nome do vizir, indica a existência de fervorosos religiosos 
monoteístas na Palestina e na Síria, contemporâneos ao faraó. Portanto, não podem ser 
frutos da revolução religiosa egípcia.  
 
7 - A história de Akhenaton seria o modelo da lenda de Édipo e os gregos teriam confundido 
as duas Tebas (a do Egito e a da Grécia).  
Falso. 
 
Esta hipótese formulada pelo psicanalista Velikovsky não é sustentável. Ela se baseia na 
prática do incesto na família real egípcia e no papel da esfinge. Mas quem seria a Antígona e 
o que seria o castigo de Édipo? Muito mais fecunda é a pesquisa das origens orientais da 
cidade grega de Tebas, fundada por fenícios egipcianos que difundiram, com Cadenos, a 
escrita alfabética. 
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